
ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਟਂੀਬਾਡੀ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ? 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੂੰਭੀਰ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ ਵਿਿੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵਜਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਵਜ਼ਵਟਿ ਆਇਆ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਟਂੀਿਾਡੀ (mAb) ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ, ਵਸਹਤ ਇਵਤਹਾਸ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਛਣ ਵਕੂੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ mAb ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

mAb ਇਲਾਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਨ ਿਾਲੇ ਿਾਇਰਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੈੱਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਇਰਸ ਦੀ 

ਮਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਿੱ ਚ ਹਲਕੇ ਲਿੱ ਛਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਸੂੰਿੂੰ ਧੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਘਿੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਿੱਕ mAb ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ : 

• ਵਜ਼ਆਦਾ ਗੂੰਭੀਰ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

• 7 ਵਦਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਿੱ ਚ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਆਇਆ ਹੋਿੇ ਜਾਂ 

• ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ ਵਿਿੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵਜਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਹੀ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਆਇਆ ਹੈ 

_____________________________________________________________________________________ 

• ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਟਂੀਬਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂੰਕਰਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਐਟਂੀਿਾਡੀਜ਼ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਨ ਿਾਲੇ 

SARS-CoV-2 ਿਰਗੇ ਨੋਿਲ (ਜਾਂ ਨਿੇਂ) ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਏ ਐਟਂੀਿਾਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦ।ੇ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਟਂੀਿਾਡੀਜ਼, ਜਾਂ mAb, 

ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂੰਕਰਮਣ (ਇਸ ਕਸੇ ਵਿਿੱ ਚ, SARS-CoV-2) ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਯੋਗਸਾਲਾ ਵਿਿੱ ਚ ਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਧੇ ਹੀ ਪਾ 
ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਗੂੰਭੀਰ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ mAb ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ mAb ਇਲਾਜ, ਵਕਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਿਿੱਖਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਤੀਰੋਧਕ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਨ ੂੰ  ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁਿੱ ਧ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਿੱ ਚ ਐਟਂੀਿਾਡੀਜ਼ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਹਫਤੇ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਾਇਰਸ ਹੋ 

ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ mAb ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਐਟਂੀਿਾਡੀਜ਼ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। mAb ਇਲਾਜ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਪਰਤੀਰੋਧਕ 

ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਿਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਿੱ ਚ ਗੂੰ ਭੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਕਵਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

• ਕੀ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਟਂੀਬਾਡੀ ਇਲਾਜ ਮੈਨ ੂੰ  ਬਬਮਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 



ਐਟਂੀਿਾਡੀ ਇਲਾਜ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵਜਊਂਦਾ ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ mAb ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ, 
ਐਟਂੀਿਾਡੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰਭਾਿੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਿਾਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸੂੰਿੂੰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। 

• ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਟਂੀਬਾਡੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ 
ਹੋਵੇਗਾ? 

ਤੁਸੀਂ mAb ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੂੰਡਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਿੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸੂੰਿੂੰ ਧੀ ਵਕਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  mAb ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਯੋਗ 

ਮੂੰ ਵਨਆ ਵਗਆ ਹੋਿੇ। ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਪੁਿੱ ਛੋ। 

• ਮੈਂ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
ਕਦਮ 1: ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਤੇ 7 ਵਦਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਣ ’ਤੇ। 

ਕਦਮ 2: ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ। 

ਕਦਮ 3: ਇਿੱਕ ਉਪਲਿਧ ਵਫਊਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਿੱ ਭੋ। 

 

mAb ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਿਿੱ ਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਿਧ ਵਫਊਜ਼ਨ 

ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਨਰਦੇਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਾਰੇ ਵਕਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, 1-877-332-6585 'ਤੇ Combat COVID Monoclonal Antibodies Call Center (ਕੂੰਿੈਟ 

ਕੋਵਿਡ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਟਂੀਿਾਡੀਜ਼ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ) ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ। 
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ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨ ੂੰ  ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, 1-800-525-0127 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿਵਹਰੇ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਿਾਲੇ 

ਗਾਹਕ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 (Washington Relay) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ mailto:ecivil.rights@doh.wa.gov ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

mailto:ecivil.rights@doh.wa.gov

